
nia wolności nawet za mało groźne stosunkowo pfzestępst§/a pfs,
wa&i do swoistej dewaluacji kary; ponieważ osttę tepresje oka-
ztlją się nieskuteczne, sięgaĆ trzeba po jeszcze ostfzeisze. §7 ciągu
ostatnich lat np. dwukrotnie podwyźszono sankcje za czynną na,
paść na funkcjónariuszy MO, mimo to 

- 
juk mogliśmy ostatnio

Óowiedzieć się z prasy 
- 

ilość takich zamachów jest u nas jedną
z nalwyższych w Europie,

Gdy wysokości orzekanych sankcji nie można już dalej po
większać, sięga się po zaosftzańe więźniom kar drogą mnożenia
dolegliwości przewidzianych w regulaminach zalładów katnyó.
KoĘne zmiany tych regulaminów, poczynając od 1964 roku,
wptowadziły cały szereg rezymów obostrzonych dla róźnych kate-
gorii skazanych, ograniczając ich prawa do otrzymy§yania paczek
żywnościowych, prowadzenia korespondencji, odbywania widzeń
itd.

Jest zjawiskiem niezmiernie charaktęrystycznym, że obecńe
odbywa karę w waruŃach specjalnie obo§trzonych ponad poło-
wa wszystkich więźniów karnych. §7 ten sposób traktowanie
przervidziane dla wypadków specjalnych staje się stopniowo pow-
szechne,

Ta" łslłalacja kat zaciera w mentalności znacznyctl odłamów
społeczeństwa prawidłowe odczucię hieratchii takich wartości, jak
ludzkie życie, wolność, osobista swoboda. świadczą o tym głosy,
docierające niekiedy nawet na łamy prasy, żądające kamnia
śrniercią za gwńty czy nadużycia gospodatcze.

Po tfżecie - 
system ten st§Iafża specjalnie wielkie zagtoŻe-

nie dla ludzi rnłodych. Odsetek więźniów młodocianych (do 20
roku zycia) jest szczególnie duży. §tr 19ó1 rolcu z każdego tysią-
ca mężczyzn w wieku od 17 do 20 Lat ptzebywało w więzieniach
11,9 promille. W 1967 (statystyką z tat późniejszych nie fozpo-
uądzamy, ale nic nie wskazuje, by trend ten miał ulec odwróce-
niu) 

- 
już t4,3 promille. Oznacza to, że na każdych 70 mło-

dych ludzi w naszym ktaju ieden ptzebywa aktualnie w więzie-
niu ur związku z odbywaniem kary lub tymczasowym areszto,§/a-
niem (por. Archiwum Kryminologii, t. IV, str. 170, wyd. §(ar-
szawa, 1,969).

Można się obavriać, że tak wysoki procent Ńodziezy ottzy-
mującej przygoto§/anie do żyaa społecznego w więzieniu nie po,
zostanię bez wpły.wu na oblicze tego pokolenia. Miatodajną
ocenę wyników więziennej edukacji znajdziemy w wypowiedzi
jednego z kierowników Ośtodka Badań Przestępczości w Minis-
terstwie Sprawiedliwości, Stanisława Sftycharza:

,,Szczególnie wielki nawrót do przestęp§t§/a stwierdzono u
młodocianych, zwolnionych z tzw. rygoru obostrzonego, ptży
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